Dorpsavens
St.-Anne, maandeg 10 juny 2013
’t Bildt mot en kin ’n bestuurlik selsstandige gemeente blive deur
amtlik samen te werken met omlêgende gemeentes. Middelsee wort
Waddensee samenwerking. Dat kin, omdat de Harlingers op 19 juny
2013 foor de bestuurlike sesstandighyd fan hurren stâd en omgeving
koazen. D’r fâlt niks te kiezen, sait de meerderhyd fan de Bildtse raad.
In andere gemeentes waar en is d’r na altiten de keuze tussen fusere of
samenwerke en dermet bestuurlik selsstandig blive.
Leendert Ferwerda (juny 2013)
De gemeente Ferwerderadiel wil, na ’t der houwen referindum,
amtlike samenwerking richting Dokkum. En de Harlingers koazen in
‘n referindum ok foor bestuurlik selsstandig blive deur samenwerking
met ander gemeentes. Want Den Haag en de Prevînsy geve nag altiten
alle rúmte om as gemeente ’t Bildt selsstandig te bliven. At dat niet
soa waar en is, had de prevînsy sêge motten: ‘Ferwerderadiel, fusere!
En tun Harlingen: mooi bedocht om de inweuners kieze te laten, maar
wij bepale adfiserend na den Haag toe dat jim fusere motte met ’t
Bildt.
Dat is dus niet ’t gefal. En derom kin ok ’t Bildt nag altiten foor
samenwerking kieze en dermet as gemeente bestuurlik selsstandig
blive. Maar op ’t Bildt hewwe CDA, Werkgroep ‘t Bildt, PvdA en
VVD al definityf de richting naar herindeling koazen. ’t Foornimmen
waar eerst om per 1 jannewary 2016 te fuseren met Menaam, Franeker
én Harlingen. Nou worre de drie gemeentes ‘t Bildt, Menameradiel en
Franekeradeel dwongen om niet eerder te fuseren as per 1 jannewary
2018 omdat omlêgende gementes niet metwerke wille an ’n eerdere
datum.
Frije Bilkerts blyft foor bestuurlike sêgenskap over de aigen
gemeente, de aigen taal en kultuur, de aigen Bildtdorpen en beweunde
seediken, niet fan anderen ôfhanklike steun, lees beperking foor
openbare foorsienings, de aigen organisasys en de aigen Bildtse

ferenings. Fryslân wil met syn aigen taalkulturele idintiteit niet
ferdwine in ‘n Landsdeel Noord, de aigenhyd fan ‘t Bildt mâg niet
wegworre in Noordwest (Westergo). ‘t Bildt mot bestuurlik baas blive
op aigen hiem.

